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  حقه بازان مخالف ترور-القاعده در مالی و سوريه

  .غرب در مالی عليه القاعده و در سوريه در معيت آن می جنگد

  

اما نتيجه اش . ه غرب به افغانستان نيرو پياده کرد، ھدف خود را پيروزی بر تروريسم بين المللی معرفی نمودک ھنگامی

 چند برابر افزايش يافت و در مقابل ھر ٢٠٠١مبر  سپت١١شمار ضربات انتحاری پس از . درست خالف آن بود

 تروريسم چيزی جز عمليات تربيت د ھای ضجنگ.  که کشته شد ده ھا تروريست تازه نفس به ميدان آمدندیتروريست

  .تروريسم نمی باشند

 توسط تأمين مالی آنھا غالباً . حال ديگر در دنيای مسلمانان تروريست ھای محلی و جھادگران بين المللی وول می خورند

ه  اسالم افراطی سلفی وھابی است کۀھدف آنھا اشاع. سازمان ھای غيردولتی عربستان سعودی صورت می گيرد

  .مسلمانان را تشکيل می دھند% ٢طرفدارانش در سراسر گيتی فقط 

خالف آنچه که از بوق خطر سياستمداران محلی در کشورھای غربی به گوش می رسد، اروپا تا کنون بسيار از ترور 

 ٢۴٩ از  فقره٣ی اروپائی فقط ليس بين المللی کشورھاو بنا بر اطالعات پ٢٠١٠در سال . القاعده در امان بوده است

 ١۴٧ ز حتا يک فقره نيز ا٢٠١١و در سال . ت تروريستی در اروپا با انگيزه ھای اسالمی صورت گرفته اندضرب

  .ش تجزيه طلبان و افراطيون چپگرا بوده اندعاملين اسالمی نداشته است و اکثر ۀتی که در اروپا زده شد، انگيزضرب

رفتار خشونت آميز غرب در قبال .  با مشکل تروريستی شان رھا نکنيمبا اينحال از ما می خواھند که دنيای مسلمانان را

فلسطين، افغانستان و عراق فقط آخرين . دنيای مسلمانان که از قرن ھا پيش ادامه دارد، علت اصلی اين اپيدمی است

  .نمونه ھای اين سياست بد عاقبت می باشند

بدون پول عربستان سعودی .  آن در خليج فارس می باشد حاميانۀوليت اصلی شيوع شبه اپيدمی تروريسم بر عھدؤمس

. اما غرب جرأت نمی کند به محور اصلی مشکل مبارزه با ترور بپردارد. القاعده نمی تواند به حيات خود ادامه دھد

انی از توجيه آن نيز بر اين مبناست که دربار سعودی با حاميان تروردر اتحاد مافيا گونه ای به سر می برد و فقط تا زم

مين دليل نيز عدم دخالت آنھا عليه  ھبه. ورداوجود نيه ضربات آن ھا در امان خواھد بود که مزاحمتی برای محافل آن ب

  .حاميان ترور قابل درک است و غرب نيز در ازای تفاھمی که نشان می دھد پاداش نفتی خوبی دريافت می کند

تروريسم .  نمی شود،يگاه اصلی تروريسم که عربستان سعودی باشداما نفت تنھا دليل آن نيست که چرا غرب معارض پا

 خوبی برای عمليات ھای نظامی تھاجم آميز غرب است و پس از سقوط اتحاد جماھير شوروی به دشمن ۀاسالمی بھان
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در مريکا ا بعدی ۀکه کولين پاول، رئيس کل قوای اسبق و وزير امور خارج مريکا تبديل گشته است، در حالیااصلی 

  . از اين شاکی بود که با کمبود کشورھای شرور مواجه است١٩٩١سال 

در . ھرگاه غرب جنگی را عليه تروريسم آغاز کرده و يا قصد آن را می کند، اھداف ديگری را دنبال می نمايد

مورد در عراق ھدف آنھا نفت بود و در . ی آنجا بودئ جغرافيا–افغانستان ھدف مزبور موقعيت محوری ستراتژيک 

ست، ھژمونی بر خاورميانه بوده و  ایئدست آوردن نيروی ھسته ه درگيری با کشور تروريستی ايران که گويا قصدش ب

 ۀاگر در اين مستعمر.  آنجا که نيجر باشد، برمی گرددۀاکنون نيز در مالی موضوع به اورانيوم موجود در کشور ھمساي

 می شد فقط شن وجود می داشت، تروريست ھای طوارق و مالی تا می سابق فرانسه که بدان غرب فرانسوی افريقا گفته

خوبی ه آنھا ب. ديگر بکوبند و پاريس ھرگز به فکر ارسال نيرو بدانجا نمی افتاد خواستند می توانستد بر سر و مغز يک

 عکس ه غلبه نخواھد کرد بلکه ب نه تنھا بر ترور اسالمیمی دانند که جنگی که عليه تروريسم به راه انداخته اند، نھايتاً 

  ولی در مقابل تأمين انرژی برق فرانسه توسط اورانيوم افريقا اين چه اھميتی دارد؟ . موجب اوجگيری آن نيز می باشد

 شورشی عليه رژيم اسد می ۵٠٠٠٠در آنجا بيش از . نھايت حقه بازی غرب در سياست ضد ترور در سوريه است

 نفر آنھا ١۵٠٠٠دستکم . به اظھارات مخالفين دموکرات سوريه افراطيون مسلمان می باشند نفر آنھا بنا ۴٠٠٠٠. جنگند

 النصره تعلق دارند که شعبه ای از القاعده است و در بين آنھا ھزاران جھادگر غيرسوری حضور ۀآشکارا به جبھ

که شورشيان افراطی پيروز  یو در صورت. به خاطر دموکراسی فقط اقليت اندکی از شورشيان مبارزه می کنند. دارند

بلکه امارتی متشکلی از متعصبين مذھبی در ائتالف با . گردند، نظام دموکراسی در سوريه بر سر کار نخواھد آمد

  .وجود آمدنش خواھد بوده  و اين بزرگ ترين پيروزی القاعده از زمان ب القاعده

کمک عربستان . ودی و قطر دريافت می نمايند خود را از عربستان سعۀشورشيان سوری بيش از ھمه پول و اسلح

غرب از پشتيبانی تمامی شورشيان که شامل بر القاعده نيز می . مريکا صورت می گيرداسعودی به القاعده با اطالع 

در مالی مخالف القاعده و در سوريه به حمايت از آن، آيا حقه . باشد، حمايت می کند و در عمل متحد القاعده می باشد

  يش ار اين ممکن است؟بازی ب

مريکا و مستبدان عربستان سعودی ابرای . سلطان عربستان سعودی و امير قطر نيز ديکتاتور ھستند. اسد ديکتاتور است

ھدف آنھا حذف يکی از مھم ترين متحدان ايران است که پس از . و قطر دعوا در سوريه بر سر دموکراسی نيست

که در اين ميان کمر يکی از پرارزش ترين ملت ھای چند  اين. ز قوی شده استآخرين جنگ عراق به نظر آنھا بسيار ني

اين نيز برای آنھا اھميتی ندارد که در صورت . قوميتی خورد خواھد شد، برای ستراتژيست ھای غرب فاقد اھميت است

  . ميليون مسيحی موطنشان را از دست خواھند داد٢پيروزی افراطيون احتماال 

آنھا بايد . مريکاستاحل خوبی نيز وجود دارند که کليدشان در دست ھای اين جنگ داخلی غم انگيز راه با اينحال برای 

رونالد ريگان از . ی مذاکره کردندوھمانگونه که در گذشته با رھبران شور. حاضر گردند با اسد پای ميز مذاکره بنشينند

  .خويش صرفنظر نمايند صلح از قدرت ۀآنھا ھرگز تقاضا نکرد که پيش از آغاز مذاکر

 ۀکه ارسال اسلح مريکا قادر است آتش بسی را که ملت سوريه از ته دل خواھان آنست به تحقق رساند، در صورتیا

 اسد با کليه دستجات سوری ۀ برای مذاکردآتش بس می باي. عربستان سعودی و قطر را برای مدت معينی متوقف نمايد

.  خود را بر زمين خواھند نھاد، باشدۀاپوزيسيون مقيم خارج و شورشيانی که اسلحمورد استفاده قرار گيرد که شامل بر 

ھدف از اينکار می تواند ايجاد يک دولت موقت، قانون اساسی دموکراتيک و حمايت از اقليت ھا بوده و انتخاباتی را 

  .تحت نظر سازمان ھای بين المللی ممکن سازد
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 کسانی که از دو سال پيش می گويند پس فردا حکومت سقوط خواھد ۀھم. دھداسد قادر است مدت زيادی به جنگ ادامه 

نظر من اسد چندان خواھان ه ب. آنھا احتماال نسبت به برنامه ھای آتی اسد نيز اشتباه می کنند. کرد در اشتباه می باشند

  .دالنه ای کشيده شودکه کار به ايجاد صلح عا  مجددا نامزد گردد، البته در صورتی٢٠١۴اين نيست که در سال 

غرب فقط بايد به اتحاد . زمان اصالح رويکرد برای غرب فرارسيده است. انجام مذاکرات جدی ھنوز نيز ممکن است

 . خويش با القاعده پايان دھدۀحقه بازان

 

  ٢٠١٣ جنوری ٣١ - قلم يورگن تودن ھوفر در روزنامه فرانکفورتر روندشاوه ب

http://www.fr-online.de/politik/al-kaida-in-mali-und-syrien-die-terror-

zyniker,1472596,21596690.html 

 


